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Orta ol{uma 
F AHRI DALSAR 

Her yüzyıl 1 içinde geçen 
belli b·a§h hareketlere göre 
bir isim alır: o~mir yüzyılı, 

endüstri yüzyılı , kimya yüz 
yıh.. Bir terbiyeci, yirminci 
yüz yılın, çocuk yüz yıla ola· 
cağını jıarct etmlııtlr. Her 
meslek adamı hadiseleri hep 
kendi görüıüyle çözmek ve 
ona kendi duygularına göre 
bir çare bulmak ister. Bu 
terbiyecinin böyle dü§ünmesl 
bir meslek duygusuncl ... nmı 
geliyor? Hayır. Bugün bütün 
dünyada okuma f §leri her 
sınıf insanları düşündürmekte, 
duyulan ihtiyaçlara göre ç11.· 
reler aranmak"adır. Bizde 
olduğu gibi, birçok devletler 
uzun yıllar bu i§i kendileri 
idare etmek iatemiıler. Gü
nün birinde idare edilemiye· 
cek kadar genl~leylnce kendi· 
liğinden şahıılarm ellerine 
bırakmı§lo.rdır. Böyle yerlerde 
devlet ancak bunlara direktif 
vermek yerinde kalmıı, başla 
baıma çahoan, hür okul 
sıkıntııı7. itini yürütmüıtür. 
Bir memlekette okumayayı 

bu kadar ıerbeıt bir hale 
getirmek için bazı ıartlar 
vardır. Birincisi devletin büt
çesinden ç~kan bu parayı 
halk çocuğunu okuttuğu 

mektebe doğrudan doğruya 

vermek mecburiyetinde olduğu 
için halkın bu yüke ne dere· 
ceye kadar dayanacağı bilin· 
melidir. ikincisi böyl bir 
durumda her okul kendini 
kuvvetle idare edebilecek 
unsurlara sahip olmalıdır. 
HPtfeyden önce bılglnin bir 
kazanç vasıtası değil bir gnye 
olduğuna herkes inanmalıdır. 
Üçüncüsü böyle bir okulda 
yükselmek istiyen çocuk ye.l· 
nız zekasına ve kabiliyetlerine 

gÜ\'enmelldir. 
8f2im gibi, henüz halkınm 

yeniden yeniye kabaran oku· 
ma arzularım temamiyle mec· 
rasına getirmemiş olan mem· 
leketlerde bu işi devletin 
elinde tutması zarurettir. 

Denebilir 1 i bir ulusun ge 
liımesini anlamak için okul
la ınm sayısına ve bu okulla 
rm dolduran çocukları çok
luğuna bakmalı . Bü~·uk bir 
tıevloçle görüyoruz ki halk 
biı· sel gibi okumaya hoıuyor. 
DevleUn mecbur tuttuğu ilk 
okumadan sonra halk zorla 
orta okul kapılarma dnyc.nı
yor ! Bu hadise bu devrin en 
yüz güldurücü ve onur vcrki 
bir oluşudur . Bu f ~io düzene 
girecek taraflara çoktur. 

Nüfusu kalabtılık yerlerde 
okul sayısı ihtiyaçtan azdır, 
okullar memleketin uygun 
taraflarında değildir. Okullar 
duyuldan ihtlyaçtnra göre 
yapılmış binalar değil, boıal
tılm•§ evlerden ibarettir. Orta 
okullar da,nerede olursa olsun, 
r.:ıodern btr kurulu~ta değildir. 
Bu okulların ancak kalabalık 
yerlerde oluıu ve az nüfuslu 
yerlerdeki ihtiyaçlara karşıhk 
vermeytıl cldden dütünülecek 
meaeledlr. 

S:ıhibive umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
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YARARLI BiLGlLER : 

a t dö via:i 1 r 
akk;nda •• 

Modern ya~ayışın icap 
ettirdiği uymalar aresında 

l·art dö vizlt kullanılması da 
çok önemli bir yer işgal eder. 
Medeni ve modern milletler 
arasında alnp gldtm yolları 

izleri bilip ö~renmeden o 
akıntıya kapılmak isliyenler 
sarsılırlar, yorulurlar ve bazan 
ya gülünç veya acınac k 
mevkle djşerler. lıte kart 
dö vizlt kullamlmaui dl\ bu 
aradadır. Şu sözlerden mak· 
&adım bayram vesaire müna · 
aebetiyle tebrik veya her ne 
makııatla olunn olsun, yalnız 

akran ve emsal nrasında bir
birlerine verilenler değil, oL 
d kça büyük makamlara ve 
kimselere bırakılan yanlıı 
bükümlü kartların bildirdikleri 
mefhum ve mana dolaylsiyle 
ne kadar yerinmeyi icap et· 
Urdiğini göz önüne koymak
tır. Kart dö vizit nedir, nere. 
lerde ve niçin kullanılır ? 

"Kart dö vJzit" isminden 
de anlaşılacağı üzere "ziyaret 
kağdı,, demektir. Fakat bu 
yalnız ziyaret için kullanılmaz. 

İlk önce : «kart dö vizlt» 
bir hüviyet kağdıdır. Bunun 
i~in kartlar sa ibtnin adını, 
soy adını, işini gücünü ve 
bulunduğu yeri göstermek 
suretiyle baalırılme.lıdır. Yok· 
aa bazılarında görüldüğü gibi 
yalnız adı veya soy adı yazıl· 
mı§ knrtlar hiç bir maksada 
yaramaz.Bu gibi kartlar ancak 
herkesçe bilinen, çok taam· 
mıo olan ve fazla b.ahata 
artık lüı:um görülmeyen kim
seler için olubılir. Yoksa yal
nız [Ahmet Sarıcan] diye 
yazılı bir kart sahibinin la· 
nıoması için nırlı sıra birçok 
torgular karıısındıı kalınır. 
Lüzumundan fa2la ünvan, 
memuriyet vesairenin yazıl· 
ması da doğru değildir. 

(Kart dö vizit) lerln bü· 
yüklükleri hazır lıutularda 
satılanlardaki kadardır ve 
modern yaıayııça en makbu· 
lü de kağdm ve yazının sade 
ve okunaklı olmasıdır. 

Burada bahsetmek istedi
ğim kart dö vizitler erkeklere 
ve erkekler arasında verilen
lere ait olup lrndın kart dö 
vi~itleri ve kullanılmaları yo· 
lundaki yszıyn gazetenin 
ıütunları müsait olmadığından 
girişilememiştir. Yalnız kadın 
kart dövizitleri daha kiiçük 
kıtada ve daha zarif olabilir
sede Üzerlerinde adres bulun
durulmaz. Yalnız adı ve soy 
adı ile iktifa olunur. Erkek
ledn kadınlara, kadınların 

(Ar<lı ikinci yüzde) 

ilk okulun üstündeki orta 
okulun, lise için bir devre 
olmakla beraber, hayat için 
de bir ayrılığı vardır. Yani 

·buradan çıkan çocaklara bazı 
kuvvetler verilmek isteniyor. 
Bu bakımdan bir orta okul 
naaıl olmalıdır, onu baıka 
bir glln görllıürüz. 

a yada 
fl yEndı iş;er· 

ilerUy r .• 
Mudanya ( Özel ) Urnyı. 

mızın geçenlerde Anknrn Be 
ledf yeler benkanndan on iki 
bin lira ödünçlendiğinl bildir· 
mf ştim. Eu pare.om yaµ Iacak 
be yındırlık tılerlne kafi gel
miyeceğfnl göz önüne koyan 
Uray meclisi, iskele varidatı· 
nı krı rşılık göstererek ikinci 
bir istikraz yepmağ• dü§ÜO· 

müş, evvelki gGn Urbay Ga
lıbin davcU üzerine toplanan 
genel meclis Belediyeler ban· 
kasından daha elli bin liralık 

bir lstHu-az yapılmasını kare r 
altımı almışt•r . Doğrnnnıı 

doğruyr. ilçemizin bayındırlık 

işlerine tahsisi lrnrarfaş~n bu 
pııra ile ilk ö~ce şehrin müs
takbel lıaritııs1 yap lacak, il
çenin genel ihtlynçlarma kar· 
vıhk olmnk üzere daha bir 
takım asri tesisnt vücuda ge
tirilecektir . Bunlc.r orasında 
asri mezbaha , Uray binası , 
beton Rıhtım , pazar yerleri 
ile umumi caddelere parke 
dö§etllmesi meG leleri vardır. 

iskelenin tamiri ile yapı
lacak istimlak işlerine de bu 
paradan aarfedilecektir . 

H. G. 

uı dağda~i 
l spor haıre:Ketleri 

Almııoynda yapılacak be)'· 
nelmilel kıo olimpiyadlarına 
gitmek için Uludağda bir 
kamp kuruldul:unu bildirmiş· 
tik. Birkaç gündenberi bu 
kampta bulunan arkada~ımız 

Musıı Ataşla Dağcılık fede
rasyonu Genel sekreteri llyas 
dün gece şehrimize gelmiş· 

lerdir. Uludağdaki kampta 
bulunan sporcular Muallim 
Her Ridelln nezareti altında 
hergün muntazaman eksersiz 
yapmaktadırl r. Şimdiye ka• 
dar tecrübe mahiyetinde biri 
düz, diğeri de inişli çıkı§h 
olmak üzere iki yrırış yapıl

mıştır. 

Mevlüt 
Çok sevgili babamız Bay 

Osman Nurinin ruhuna ithaf 
edilmek üzere 21 • 12 - 935 
cumarteıi günü akşamı saat 
20 de Oıhan camiiode okuna
cak olan Muvlüdü şerife 

'muhterem dostl .. rınm te§rlfi-

rica ederim . 
Bütün ailesi namına kızı 

Ferha Nuri 

Atıcllarda bulu
nan ssr'all adam .• 

Dün aktam At1cılarda 
dolat n bir jando.rma devri
yesi o civar bahçelerinden 
birinde meçhul ~nhsın baygm 
olarak yattığını görmüş der
hal hastaneye naklini temin 
etmi§tlr . Yapılan ara~tırma 

ve f nceleme sonunda bunun 
·Davutpa§a mahallesinden Sü. 
luııi oğlu Ahmet isminde blri 
olduğu ve sar'a r.etlceıl ba· 
yı\dılı anlaıılmııtır • 

amutayda Türk - Sovyet 
dostlu muahedesinin on sene 

uzatılması onaylandı 

Ankara 20 ( A.A. ) Kamutay bu günkü toplantısında eün
deliğinde bulu& n liiyıhnları ve bu arads Sovyet Cumhuriyet
leri ittihadı ile alttedilmiş olan dostluk ve bitaraflık mua.hedeıt 
ve protokolları nhkammıo on sene uzatılmasına ve Yugoslav
ya tlc yapılan iadel mücrimin mukavelesinin taıtikine ait ka. 
nunlar kabul edilmiştir . 

Habeşler aduva ~e·aksumu almak 
için şiddetli taarruz ediyorlar 
Ankara 20 ( A. A. ) Adisababadan bildirdiğine göre Ak· 

sum ,.e Aduayı istirdat için Habeşlerin şimal cephesindeki hü
cumları şiddetle devam etmektedir . 

Sulh işi milletler cemiyetinden 
Ankara 20 ( A. A. ) Milletler cemiyeti dünkü top antııııı· 

dn Eden'le Lava\ Pa. •s sulh tekliflerinin artık ölmüı olduiu
nu tebarüz etmiolerdir. Konsey bu teklifler hakkında bir karar 
vermeyi 13 ler komitesine bırakmıştır • 

Feci bir ölum .. 
. Bf rkaç gün. evvel dudak

lı köyünden Muzaffer iGmtnde 
13 yaşlarında bir kızcağızın 

evde kimsenin bulunmadığı 

bir sırada yandığı haber alın. 
mııtır. 

Kızın acıklı narasını du
yan kom~ular "ve girdikleri 
sırada Muzafferi ölü bulmu§· 
lardır . Hadfıeye el koyırn 
müddei umumilik yftptığı tah· 
kikatta Muzafferin ocaktan 
sıçrayan bir ateş neticesi öl
düğünü tespit etml~tir. Çocuk 
larma karıı olan lakaydilerin
den dolayı ana ve babası 

hakkındıı kanuni takibat ya
pılacağı zan edilmektedir . 

Köy hudutları 
bi leştirildi cm 

Tatarlar köprüsünden iti

baren dikencik çiftliAt hudu· 
duna kadar uzayan ve bu 
çevre içinde bulunan sekiz 
çiftlik Balıkh, paşa çiftliğinin 
de soğanlı merasına bağlan· 

maaı 1lbnylıkça karar altına 
alınmıştır. 

Mis~ köyünde 
bir dise •. 

Misi köyünden Veysel 
ve İbrahim admda iki ıahıs 
ayni köyde Nazif ve Nazlfin 
karde~i Şükrü arasında çıkan 
bir kavga sonunda Veyselin 
kafasından İbrahimin de O· 

muzundan yaralandığını ha· 
ber alıın Jandarma derhal 
hadıse mahalline gitmiş, kav
g cıları yaknlıyarak evrnkile 
adliyeye teslim ctmi§tir . 

Ulud ğa e e on 
hat ı çeki ·yor •• 

Uludağ otelinin doğrudan 

doğruya telefona bnğlaomurım 
lmrar alhrıa alan Hususi 
muhtlsebe direktörlüğü hemen 
lnıaııta ba,lanması laztmie-

' lenlere bildirmi§, hatlar çe
kilmiye başlanmııtır. Bir iki 
güne kadar Uludağ oteliyle 
Bursa ciheti İstanbul arasında 
telefon muhaveresine baıla· 
nacaktır. 

llbayımız geldi •• 
Bir haftadanberi Anka .. 

karada bulunan sayın İlbayı
mız Şefik Soyer dün ıabah 
Yalova yolu ile ıehrlmlze 
dönmüıtür • 

Tarım müsteşarı 
geliyor 

Tarım bakanlığı mihteıarı 

Bay Atıfın bayram tatili mü
nasebetiyle ıehrimize geleceği 
haber alınmııtır. Bay Atıf 

buradan Uludağa çıkacaktır. 

İlçeler arasında 
Telefon tesisatı 

Vilayet Jandarma kuman· 
danhğı ilimize bağlı bütün 
ilçeler arasındaki telefon test .. 
satının daha muntazam bir 
şekle konulabilmesi için lazım 
gelen tedbirleri almıı, birçok 
yerde yeni hatlar çekilmf lı 
bozuk kısımlar tamir ettiril
miştir. Bu durum karııaında 

ilimizle ilçeler arasında lıte. 
nildtği dakikada konuıabilmek 
imkanı artık temamlyle elde 
edilmiıtir. 

Afganistan 
sporcuları Mos
kova 'da 

"J>rauda,, ya=elclwlcn : 
Türklıtanın muhtelif ıehir

lerinde Özbek takımlarile mü· 
sabakalar yaptıktan sonra 
Moıkova'ya gelen Afganistan 
sporcuları törenle karıılanmıı
lar. Afganistan sporcuları Baı· 
kanı ve Kabilin tanınmış ıpor
culrından Serdar Abdülvabid 
han Afgani&tan'la Sovyetler 
Birliği arasındaki dostluk 
hakkmda bir söylev vermlıtlr. 

Moskova birinci seçim Vo· 
leylol takımı ile Afganlılar 
aran oda ki karıılaıma Moıko• 
va spor sarayınde yapılmııtır. 
Oyun Afgan usulleri dahilinde 
cereyan etmlı ve bu kartı

laımada netice Afaanlılar a
leyhine olarak 2 O neticelen· 
mittir. 



Sahife 2 

(Birinci Jüzdcn devam) 
erkeklere ne val-ı:ıt ve ne 
suretle lmrt gönderebilmeleri 
de çok uzun olduğund n bun· 
ları bilmek istiyenler (Adabı 

muaıeret - yaşama törüsü) 
kltaplarma müracaat etmeli· 
dirler. 

İkincisi: Kartlar neı ?lcr 
de, ne için ve nasıl kullanı
lır ? 

A- Herhangi bir kim e 
ile ilk tanı§mad muhat bı 
arzu ettiği takdirde hüviyeti· 
nl ve adre&ini uzun uzadıya 
söylemeye meydan kalmarnnl .. 
için kart verilir ve bu yolda 
verilen k«lrtın hiç bir tarafı 
bül<ülmez. 

8- Bir büyük zatın ma
k9.mma veya evirıe bir husu· 
sa ait görüıülmek üzere gidil

diğinde eğer kapıcı veya 

yerlerde bırer i aretle makta• 
dı anlat nak yolu kabul edil· 
ruişt.r ld bunlar d kartın kö · 
ıelerinin bukiı mesınden ve 
her l.ö~enin bükiılmesi bir 
maksadı anlatmahtn bulun
masından ibarctth·. 

Ekseriya bir zt t diğer bir 

~ı l Birinci kantın 

D~ t~ .. k el, 
" 

• ( 

uşağı kim olduP,unuzu sorarsa 
gene çıkarılır. Hfç bir tarafı 

bükü,meden kart verilir ve 
o bu büyük zat da görüomek 
isteyenin kim olduğunu anla· 
mıı olur. 

z tı görmeye es se:ı dört ki~i 
için gldcr. Bunlardeı. tebr.k. 
teşekkür, tazf y t ve nlcliı.de 

bir ziynreltlr. İ~te yazt ynz- I 
maoan mıılcs ıdı işaretle an- 1 
lııtmak için 1,.nrtın yazısını • 
okurmuş gibi bir şekildP. elde 
lutuldüğu zaman ünt sağ b ö 
§esi tebrik, üst Eol kö~esi 

tc§ekkür, nlt sağ kö§'?ei ta:ıl · 
yet, alt sol kö~csi alelade 
ziyareti göstermek fçfndir. 
Yani görüıülmek istenilen zat 
yerinde bulunamndığl takdir· 
de gelen kimse maksadını 

yazıs z enlatmnk içirı ne 
maksatla g ldıyse ait olduğu 
köşeyi kartın yazılı yüzüne 
yani iç ft> rafına bükmekle 
o zıııta maksadını e.nlotmı~ 

ve onu merakta bır.1kmamış 
olur. btr de kartın snğ ltena
rınm bir santim enliliğinde 

yul5 ardım ao ğı iç tcrafo bü. 
külmest ele berhcogt bir dev. 
lelin dı~ i leriyle oğraşanları 

arasında - bu da ır akındı 

ziyaretin her halde mübhPm 
kalması içicı olsıı gerek -
kabul edtlmi§tlr ki bu itlere 
mensup olmayanları alakc.d r 

etmez \'e bina enaley bizim 
için kart ar yalnız dört kö C· 

sinden ba§lrn türlü hükülmrz. 

defter ·11e ·mza atan iiyük el olacaktır •. 

C- bir düğüne veya top· 
lantıya götürülen veya gönde· 
rilen bir hediyenin ldmden 
gddiğl bilinmek için hediye· 

nin üzerine gene hiç bir 
tarafı bükülmeden bir ko.rt 
asılır. Velhasıl yalnız hüvfyct 
ve adres bildirilmek istenildiği 
z man kartın hfç bir yeri 
bükütmtyecek demE'klir. 

Üçüncüsü : Maksadtn yazı 
lle blldlrilmesl istenildiği va

kıt kartın arkasına istenilen 
yolda yn21lır. Fakat yazı yaz· 
maya vakıt bulunamıyan ve 
daha doArusu yazı yazmadan 
kartın ne maksatln bırakıldı· 
ğmını cö~termek idenllen I 

Bursa Şarbaylı
ğından: 
Caddede arsa satışı; 

[*J 
İ§le bu l .. ö§elerfn goııter-

di ıfi ınsr lara göre bunlar 
bilinmiyerek maknadın hilafı. 

nn bükülmekle çıka.o y nlış 

m na gülünç olduğu kcdar 

feci de olabilir. 
DOKlOR 

AHMET SELA~i KARABONCUK 

(*J Bazı yaşama törüsü ıAda" 

bı muaşeret) kit plnrıada bu bu
külme tarzı b• şkn suretle yaı•l • 
makta ve apğı köşenin bük~lmesi 

Ev de • • 
bedeli 

muhanmeni mikdf!r 
Ahırın nev,i rvo mevkii sokağt Lira züra 
---------=---------------..;...-----------------Ev arasası 88- ı hacı f.yas M ve So. 300 832 
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37 
105 3 Hüdavendiğar M.beşevler 141 130,50 

ve hamili 
ı l l ·80 hac: seyf~ddin incirli So. 2o 91,32 
155·9 mürekkepçi mürekkepçi 2o 

camii 
J57 2 meydancık M. mlktcp S. So 183 
158 15 » şıble camH s. 160 324 
160 oo >> mücelliye M. Hiirmüz S. 15o 558 
161 4 · ı ı> ~ camH So. ıoo 491,75 
l62· ı 9 - ı ,, Mes'udu me•<remevi 2o l l 9,50 

M.fırııı soı;dğt. 

Yukarda yazılı (IO) pnrça vakıf arsanın mülkiyeti 
6-12 935 den 6 1- 936 tarihine 'adar bir av müdd· 
etle açık arı.ırmaya suretile satışa çıkarılmıştır. İt-ıale· 
lei'i G- 1 -935 pazart si günü saat 15 de burşa evkaf 
idaresinde yr pılacaktır. Artırma şartı amesini görmek 
ve almak istiyenlerin evkaf rniid"riyetfne müracaatleri. Atatiirl< daddesindc Ho

catabip oskağı başında sO 
M 2. arsanın miilkiyeti açık 
artırma ile 2. l.936 perşenbe 
günü saat 15 te satılacaktır 
muhammeni 2671 J iradır. 
Almak isteyenler, bütün şa
rtları anlamak için her iş 
saatmda Uray ~uhasebesi
ne ve satış saatından önce 
201 liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka 
mektubu He Uray komsi

madundıın mafevke takdim Ldıl · , ..,,..,.~,,~"""".,..__,...~ 
diğini gösterdiği bildiri imek te ~~:..;:~'r::::z:~~:::ı~:ıt:E~Oi::::~:;;;r:::~:::!!::::i:i:~ 

8 - 1::'-17 - 21 

yonuna gelsinler. 

ise de benim bu busustn gayet 
meraklı ve alak~du b:rkaç Almnn 

ricalinden bi7.ınt ögrcnd.klcrim ve 
bazı ecnebi l it plnı ında da gör
dül:lerım böyle olmadı~md n ben 
de bunları bildi~im gibi yatdını. 
Bu vadide dah z:yade meraklı 
ve bilgikr en doğru ve esaslı 

noktalarım yaz~rnk irşadda bulu· 
nurlursa bu yold çok büyük bir 
iyilik etmit olurlar. 

A. S. K. 
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Roman 1 I A. Turgut ! 

L_....ı. __ ~ ____ eo_ .. _ _.._J 
Dima2ında bir sürü i&tıf

ham dolaııyor ve beynim ya· 
kıyordu . Can ınkmtm i1e par. 
makları arasında.ki slgorayi 

tazelemek için pakete uzanır· 
ken durdu. Bir ııcs ,. Bir na. 

sıl ses işitmişti meııll!rrctJe doğ· 
ruldu . Üzüntü ve yeisle buru 
ıan çehresinde sevinçle k rı· 

ıık neıeli bir tebessüm yandı, 
södü. Sonra bütün dlkkatı}e 

sokağın höıeılne b kmnğe 

b ıladı. Nasıl sesdi gittikçe 
yaklafıyordu biraz sonra ara
lığın ba~ından hfr &ÜV rİ ffÖ

ründü . o zaman Vedia sevinç 
le yerinden fırladı . A~ ğıyıı 
koıtu . 

Nüzhetl karıılamak Jçio 

ko§an emh her neferinden ön· 
ce sokF\k kapısını açtı . Nüz. 
hct yere inmiş h yvanım tıe• 

yise veriyordu . 

Vedia yaı ı beline lrnd r 
knpıdnn d ş3r1 uzcnualı: d~r · 
gın foknt nıızlı bır eeslı; hay. 
kırdı: 

-- Aıkoltun Nüzhet .• Bra
vo una . Nerede knldm ayol. 
insan mi ef1rioi hu le saatlar
ca bekletir mi ? 

Sonra onu kolundan tutup 
içeriye sürükleyerek ılave etU: 

- SöyL na.sıl bir cez 
y payım ıimdi s na yaramaz 
çocuk? 

Nüzhet lmtahana girecek 
çocuklar gibi h:orkak ve he• 

ıracaı ey 
ra ında : 

-

1 l.ırada ln1a t ve 
numune'eı i rne ·cnt (1· 
000) lirahk d f ter ve 
evrdln nıı..tt bu'a açık 

1 ekeiltm ye konrnuştur 

yecanlı cevnp verdi : 

- Affet enne .. Ö;·lc mü· 
him bir iş vard• ki ... Ancnk 
çimdi kurhılabıldim •. 

- Husuni • . Bir de Yalan 
Ha .•• Hususi. 

- Vallahi yıılon değtl anne 
- Annemi .• Artık kafi de· 

ğilmi Nüzhet? 
Nüzhet ~üldfi:.. Ved: kı

zarmı§lı. Bu I·cJioe kalbinde 
fu tmal r kopıu yor ve ç' 1eden 
çıkarıyordu. 

Y sn yana yukarıya çıl tıl r 

Odny girdikleri znmnn Njz
heı os §ırmıotı. 

Mlilebcsciın bir çehre ile 
Vedian n yüzüne b ktı : 

- Bravo anne.. Nekadar 
1 ol.m lrndm eli.. Herşeyi ç çek 

gibi yapar. Lakin bu ı leri 
bitlriı> pençere ba~mn otur
d•Jğu zam .n intiz~rın öldü ü• 
cü :::zopla:-ı nraeında. bir lıayli 
kıvranmış ve üzülmüvtü. 

Hele yahı okunduğu za· 

sar i 93G hırih;nc nıü

sadif çaı şanba günü 
s·Jat ( 15) de teıninat-

Iari le bi dikte Hara l\1-
üdürJüğüne n1üracaat
ları i!an olunur. 
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man ... 

Derin bir güğüs geçlrerek 
doğruldu. 

Evde bir kadın olduğu 

nasıl belli .. Oh oh ~urayn bok. 

Şu mosa bir 2ıyafet sofrası 

kndar temiz ve muntazam .. 
Hele .. 

Durdu. Masa üzerinde tki 
büyük siyah ~i~~ görmüıtü. 

baha c.k heyetle V cdiayn 
sordu: 

-- bunlar ne ? 
Vedi a sıc~ 1• v cana yakın 

bir tebessümle Nüzhete baktı. 

Nazarları ynnıyor, gözlerinde 
vuh bir tebessim dalgala· 
myordu: 

Şar. p Nüzhet 
Şa?cp mı? 

- Evet. Senin şarabı pek 
fazla sevdiğini bfldığim için 

iki şf~e aldırm1fhm. Hem 
havnda soğuk .. 

- Ala ... 

Bursa ikinci icrasmdan 
Adedi Cinsi 
20 beyaz bo;·alı demir ka· 

ryola 
20 pamuk yatak 
20 kanıuk yastık 
11 kemadin 
2 kaldurop 
4 elbise askısı 
8 adi tahta masa 
4 sigara iskemlesi 
1 iııgtı iz kasası 
ı bakır mangal 
2 lamona 
ı onbeş günde kurulan 

asma saat 
12 rnaa kurniş perde 
1 kamış sigara iskemlesi 

ı to sandalya 
Bir borçdarı dolayı ma· 

chuz ve satışa mukarrer yu. 
karda adetleri ve cinsi ya
zılı 16 kalem eş;'a 25-12-
935 çarşanba saat 10 da 
açık artırma ile sed başın -
da şefak oteii yanında sa
tılacağı iJAn olunur. 
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iş Bürosu 
Fahri Batıca : 

Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 1 

taahhüt itleri her nevi 
maden kömürü satıtı 1 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

5-150 

1 

Nüzhet yorgun bir ta vırla 
köte minderine oturdu: 

- E . Anlat bakalım .. 
Vedia bir yaramaz çocuk 

hoppalığıyla Nüıhete yaklaotı. 

Elinden tuta~.ak ayağa kal
dırdı : 

- Yok.. Evvela yemek. 
Dorrusu kn mm zil çalıyor. 
Hayd· baünlam masa başına. 

Sonra kapıdanr a§ağıya, 

emirber neferine seslendi : 
- Y emı:kleri getir Satıl· 

mıv .. 
İkisi de yanyana masaya 

olurdular. 

11::.\ıı 

- Amcamı ölü olarak 
buldular ha?. 

Vedia parmakları ~arasına 
sıkı~tırmı§ olduğu sigaradan 
bir nefeı çekerek cevap vcrdı: 

- Evet. 
- Ya demek Nermin ran• 

devu evlerinde .. 
- Bitmedi -


